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ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΏΝ

 Αρχικά,οι ολιγαρχικοί μετά την επιστροφή των Κερκυραίων ομήρων

( η οποία έγινε, καθώς είχαν 

πειστεί να κάνουν την Κέρκυρα σύμμαχο της Κορίνθου και να 

προωθήσουν τα συμφέροντά τους), κατήγγηλαν τον Πειθία

 (αρχηγός των Αθηναίων ) με αιτία, ότι προσπαθεί να 

υποδουλώση την Κέρκυρα στους Αθηναίους.Ύστερα οι ίδιοι τον

δολοφωνούν , αλλά, και κάποιους απο τους οπαδούς του.

 Επιπρόσθετα, οι ολιγαρχικοί επιβάλουν

την ουδετερότητα στην Κέρκυρα, εφόσον μένουν
σύμμαχοι των Αθηναίων και κρατούν φιλικές σχέσεις με τους

 Κερκυραίους. Στη συνέχεια καλούν την εκκλησία του δήμου, πράξη
που δηλώνει την προσπάθεια των ολίγων να προσδώσουν μια 

επίφαση δημοκρατικής νομμιμότητας στο όλο εγχείρημα. Με αυτή

την πράξη θέλουν να τονίσουν ότι αυτά που έγιναν ήταν για το

συμφέρον όλων και πως μόνο με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουν
να αποφύγουν την υπδούλωση στους Αθηναίους.



 Εντούτοις αναγκάζουν τον λαό 
να επικυρώσει την γνώμη τους.Έτσι δημιουργούν τρομοκρατία και 

ψυχολογική βία .Ωστόσο επισημάνθηκε το γεγονός ότι θα πρέπει
να τηρηθεί πολιτική ουδετερότητα υπό όρους.Αυτό σημαίνει

 διάλυση της επιμαχίας με τους Αθηναίους , δίχως όμως να

 αποκόψουν τους δεσμούς με την Κέρκυρα , αφού ήταν η 
υπερδύναμη εκείνης της εποχής. Συμπερασματικά,

 ο αρχικός σκοπός των ολιγαρχικών

 είναi η ένταξη του νησιού στην Πελοποννησιακή συμμαχία και 
η εγκατάσταση της ολιγαρχία στην Κέρκυρα.

 Στέλνουν επίσης πρέσβεις στην Αθήνα που
έχει διπλωματικό σκοπό.

• Πρώτoν να διδάξουν σους Αθηναίους ότι η 
κατάσταση αυτή ήταν για το συμφέρον όλων.

• Δεύτερον για να ορμινέψουν τους δημοκρατικούς Κερκυραίους, οι

οποίοι είχαν καταφύγει εκεί, να μην επιχειρήσουν να

• αλλάξουν αυτην την νέα πολιτική κατάσταση για να μην
δημιουργηθεί αντεκδίκιση.



 Μετέπειτα οι ολιγαρχικοί προσπαθούν να φέρουν με το μέρος τους

, τους δούλους , με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρουν. 

Οπότε αγόρασαν μισθοφόρους από την απέναντι στεριά. Συνεπώς

οι ολιγαρχικοί ηττήθηκαν 

από τους δημοκρατικούς και φοβούμενη μην τους καταλάβουν τον

ναύσταθμο και τους καταστρέψουν ολότελα 
, έκαψαν την πόλη. Δεν λυπήθηκαν ούτε τα δικά τους αλλα ούτε και 

τα ξένα σπίτια.Φοβήθηκαν καθώς μπορεί να έκανα ανα πάσα 

στιγμή επίθεση με αιφνιδιαστική έφοδο οι Δημοκρατικοί.Αυτή η 

ενέργεια φαίνεται πως ήταν απανενοημένη αφού παραλίγο να 
καεί όλη η πόλη. Έτσι την νύχτα έμειναν σε επιφυλακή χωρίς να 
επιχειρήσουν τίποτε άλλο.

 Επιπλέον , όταν έφτασε ενα κορινθιακό καράβι 

και Σπαρτιάτες πρέσβεις
στο νησί , οι ολιγαρχικοί επιτέθηκαν στους δημοκρατικούς , 

ώσπου τους νίκησαν. Ενώ, οι ίδιοι το βραδυ κατέλαβαν την αγορά

( στην οποία έμεναν πολλοί απο τους δημοκρατικούς), 

αλλά και το γειτονικό λιμάνι που έβλεπε προς την απέναντι πλευρά
.



 Συμπληρωματικά , μετά την άφιξη του Νικόστρατου στο νησί και
την προσπάθειά του να συμβιβάσει τις δύο αντιμαχόμενες

παρατάξεις ( η οποία εν τέλει απέτυχε ) 
, οι ολιγαρχικοί επειδή φοβήθηκαν 
να μην τους πάνε στην Αθήνα , 
κατέφυγαν ως ικέτες στο ναό των Διόσκουρων.Ύστερα 400 από
τους ολιγαρχικούς εξορίστηκαν στο νησί απέναντι από το Ηραί
ο από τους δημοκρατικούς. 
Παράλληλα έφτασαν στο νησί Πελλοποννήσιοι και έστειλαν 23 
πλοία εναντίον των Κερκυραίων και άλλα 
33 εναντίον των 12 αθηναϊκών.

 Εν κατακλείδι οι ικέτες ολιγαρχικοί οι οποίοι είναι κλεισμένοι στο
ναό , βλέποντας αυτά που γίνονταν ( δηλαδή την συμβατική
ήττα των Πελλοπονήσιων από τους Αθηναίους ) αρχίζουν να 
αυτοκτονούν με διάφορους τρόπους. Ακόμα,
αλληλοσκοτώνονταν μεταξύ τους ενώ μερικοί εντάφονταν στο
ναό ζωντανοί.

ΝΙΚΌΣΤΡΑΤΟΣ



ΠΟΡΕΙΑ : ΚΕΡΚΥΡΑΊΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ -

ΑΘΗΝΑΊΩΝΠΟΡΕΙΑ : ΚΕΡΚΥΡΑΊΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ



ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΏΝ

 Αρχικά ,οι δημοκρατικοί επικρατούν προβάλλοντας τον εκδημοκρατισμό. Ο 

Πειθίας ( αρχηγός των δημοκρατικών , πρόξενος των Αθηναίων ) μετά την

αθώωση του κάνει αντιμύνηση στους πέντε πλουσιότερους αριστοκρατικούς

αντιπάλους του , με κατηγορία την εκμετάλλευση των χαράκων από τα ιερά. Αυτό
προφανώς θα ακολουθήσει καταδίκη με αρκετά μεγάλο πρόστιμο.

 Στη συνέχεια, οι δημοκρατικοί Αθηναίοι συλλαμβάνουν τους απελπισμένους

Κερκυραίους πρεσβευτές και τους πηγαίνουν και τους αιχμαλωτίζουν στην

Αίγινα. Ύστερα, οι δημοκρατικοί αυτοί Κερκυραίοι ηττήθηκαν , μετά την άφιξη

ενός κορινθιακού καραβιού και Λακεδαιμονίων πρέσβεων αλλά και μετά την

συμποκή που έγινε από τους ολιγαρχικούς. Εκείνο το βράδυ ο 
λαός καταφεύγει στην Ακρόπολη και στα ψηλώματα τη πολιτείας όπου

συγκεντρώθηκαν και οχυρώθηκαν εκεί. Ακόμα, έχουν στα χέρια τους και το

Υλα'ι'κό λιμάνι.



• Μετέπειτα,ύστερα από μερικές μικροσυμπλοκές ,συγχρόνως με τους

ολιγαρχικούς , οι δημοκρατικοί προσπαθούν να φέρουν με το μέρος τους , 
τους δούλους. Εν τέλει φαίνεται πως τα κατάφεραν , αποτέλεσμα που

οφείλεται:

1. Στην καλύτερη συμπεριφορά τους σε αντίθεση με των ολιγαρχικών

2. Στην αίσθηση ασφάλειας των δούλων στους δημοκρατικούς παρά στους

ολιγαρχικούς

3. Πιθανώς στο γεγονός ότι οι δούλοι πίστευαν ότι θα νικήσουν οι δημοκρατικοί

4. Ίσως επειδή έβλεπαν τις αδικίες των ολιγαρχικών

5. Τέλος επειδή οι δούλοι ένιωθαν αξιόπιστα στην υπόσχεση ελευθερίας τους.

• Μετά την έναρξη της μάχης οι δημοκρατικοί νίκησαν εξαιτίας 3 παραγόντων:

1. των οχυρών θέσεων που κατήχαν

2. τις αριθμιτικής τους υπεροχής

3. Τέλος της βοήθειας που συνέβαλαν οι γυναίκες τους , αφού βοήθησαν με

πολλή τόλμη παρά την γυναικία τους φύση.



Η άφιξη του στραγηγού των Αθηναίων , Νικόστρατου που είχε ως στόχο την ομόνοια των

Κερκυραίων , η οποία αποσκοπεί στο σμφέρον της πατρίδας , προσφέρει στους

δημοκρατικούς άνεση στο ζήτημα που αφορούσε την επιμαχία ( αμυντική συμμαχία ) με την

Αθήνα. Συγκεκριμένα , δημιουργείται ένα υπερβολικό συναίσθημα ψυχικής και σωμaτικής

ευεξίας , στην ψυχολογία των δημοκρατικών.Επίσης οι πράξεις του ευνοούν τους

δημοκρατικούς μιας και λειτούργησε ξανά η συμγωνία της συμμαχίας ανάμεσα στους
Αθηναίους και στους Κερκυραίους.

Αρχικά , οι δημοκρατικοί συμφωνούν με την πρόταση του Νικόστρατου , να δικάσουν τους

δέκα κατ'εξοχήν υπαίτιους του πολέμου που ξέσπασε , προβάλλοντας έτσι τον ήπιο και δίκαιο

χαρακτήρα τους. Αυτή η απόφαση αποβαίνει σε μια πολύ ουσιαστική ενέργεια , διότι, εκτός

απο το ότι επιδεικνύουν την δικαιοσύνη με τρόπο διπλωματικό, κερδίζουν σημαντικό έδαφος

με βάση την άποψη των Κερκυραίων κατοίκων για αυτούς. Έπειτα , όταν ο Νικόστρατος

σκοπεύει να αποπλεύσει , οι αρχηγοί των δημοκρατικών ζητούν από τον ίδιο και τον πείθουν να 
τους αφήσει πέντε Αθηνα'ι'κά πλοία , και αυτοί να του δώσουν πέντε δικά τους ,με απώτερο

σκοπό την αποθάρρυνση των ολιγραχικών να κάνουν κίνημα.Στα καράβια αυτά ξεκινούν να 

στρατολογούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους.Αυτή η πράξη βέβαια έχει σκοπό τα πλοία να 

κινούνται με αποτρεπτικές κινήσεις σε περίπτωση ύποπτης κίνησης των ολιγαρχικών.Τέλος , 
έτσι απομακρύνουν πολλούς ολιγαρχικούς με αποτέλεσμα να τους αποδυναμώσουν.



Παράλληλα, μειώνεται και η ισχύς και η ψυχολογία των ολιγαρχικών , οι οποίοι καταφεύγουν στο ιερό των

Διόσκουρων ως ικέτες. Αυτό δείχνει ότι ο φόβος και η αδυναμία των ολιγαρχικών όλο και αυξάνεται.

Σαν να μην είναι αρκετά τα παραπάνω οι δημοκρατικοί, με δική τους πρωτοβουλία, επιτίθενται 

στους ολιγαρχικούς με την πρόφαση ότι οι ολιγαρχικοί δεν σκέφτονταν κάτι καλό για 

αυτούς.Πιο συγκεκριμένα , κάνουν εισβολεί στα σπίτια τους και τους παίρνουν τα όπλα.Ακόμα θα 

σκότωναν και μερικούς απο αυτούς που θα έβρισκαν μπροστά τους , αν βέβαια το επέτρεπε ο 

Νικόστρατος.Αυτό το γεγονός αποτελεί μια επιπόλαια πράξη, που οφείλεται στο αγεφύρωτο χάσμα που 

υπάρχει ανάμεσα σε δημοκρατικούς και ολιγαρχικούς.

Τα βασικά συναισθήματα που διακατέχουν και τις δυο πλευρές είναι η έντονη καχυποψία, η 

έλλειψη εμπιστοσύνης, η τάση αντεκδίκησης και ο φόβος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό 

που συνέβη είναι η υπεροχή των συναισθημάτων και όχι της λογικής. Ευτυχώς 

που ο Νικόστρατος εμπόδισε τους δημοκρατικούς την τελευταία στιγμή, γιατί αλλιώς οι εξελίξεις 
που θα ακολουθούσαν αργότερα δεν θα ήταν ευνοϊκές για τους δημοκρατικούς.



Σε γενικές γραμμές οι πράξεις των δημοκρατικών είναι ιδιαίτερα οργανωμένες, αφού κινούνται

διπλωματικά. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν:

1.Την απομάκρυνση των ολιγαρχικών από την Κέρκυρα,

2.Την πραγματοποίηση των σχεδίων τους με μειωμένα πλέον εμπόδια.

Μετά από όσα συνέβησαν οι ολιγαρχικοί καταφεύγουν για δεύτερη φορά ικέτες, 

αλλά αυτή τη φορά στο ιερό της Ήρας. Βλέποντας αυτά οι δημοκρατικοί, επειδή 

φοβήθηκαν μήπως οι ολιγαρχικοί θελήσουν να εξεγερθούν για να 

επιχειρήσουν πολιτικές μεταβολές, αποφασίζουν να τους μεταφέρουν στο 

νησί απέναντι από το Ήραιο, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα τρόφιμα. Αυτή η 

ενέργεια δίνει το οριστικό και τελειωτικό χτύπημα στην ψυχολογία των 

ολιγαρχικών, αφού τους απομακρύνουν από τον στόχο τους, την πολιτική 
ανατροπή.



Στην συνέχεια, αφού έφτασε Πελλοπονησιακός στόλος ,

οι δημοκρατικοί φοβήθηκαν και έτσι έστειλαν ένα πλοίο, 

παρά τις συμβουλές των Αθηναίων. Οι συμβουλές αυτές ήταν να 

πλεύσει πρώτα ο Αθηνα'ι'κός στόλος και ύστερα 
τα κερκυρα'ι'κά όλα μαζί.

Επιπροσθέτως παρά το γεγονός ότι οι Κερκυραίοι είναι 

καλοί ναυτικοί , μέσα στην σύγχηση τους έκαναν λάθος χειρισμό
τα εξήντα τους πλοία, δηλαδή την δύναμή τους. Αναλυτικότερα :

1) Έστελναν λίγα λίγα τα 

πλοία στους αντιπάλους ( Πελοποννήσιους ) 
αντί να περιμένουν να οργανωθεί ολοκληρωτικά ο στόλος.

2) Δεν ακολούθησαν τις συμβουλές των Αθηναίων, όπως

3) προαναφέρθηκε. Οι Αθηναίοι γνώριζαν 
αρκετά πράγματα για την θάλασσα.

4) Δεν είχαν οργανωθεί , κατάσταση που φαίνεται 
αφού ο στόλος τους ήταν διάσπαρτος

5) Τέλος, το γεγονός ότι επάνδρωναν τα 

πλοία τους με ολιγαρχικούς και συγχρόνως δημοκρατικούς.
Αυτό οδήγησε στην ταραχές και σε σύγχηση.



§ Οι κερκυραίοι μιας και ήταν ενωμένοι πλέον έστελναν στην μάχη τα πλοία τους , έστω και 

ανοργάνωτα.Οι Κερκυραίοι επίσης έπλεαν σε πέλαγος με σύγχηση και φόβο. Ακόμα αφού

περίμεναν να κάνουν επίθεση οι Πελλοπονήσιοι , έμελλαν 
να μεταφέρουν ξανά τους ήδη εξορισμένους ολιγαρχικούς , στο Ηραίο.

§ Έβαλαν και φρορούς στην πόλη.

§ Από την άλλη οι δημοκρατικοί είναι τρομαγμένοι αφού φοβούνται ότι θα τους επιτεθεί ο

§ Αλκίδας.

§ Επίσης προσπάθησαν να συμφιλιωθούν με τους ολιγαρχικούς με σκοπό 

να αποφύγουν την συνεργασία τους με τους εχθρούς αλλα και για 

να τους πείσουν να επανδρώσουν τα καράβια τους.Στο τέλος επανδρώθηκαν 30 πλοία , 

αριθμός μη ικανοποιητικός , 
αλλά τουλάχιστον πέτυχαν κάτι σημαντικό μετά τις πιο πρόσφατες ταραχές που υπήρξαν.

ΚΕΡΚΥΡΑΊΟΙ



Η είδηση της νέας αποστολής των Αθηναίων , στην Κέρκυρα οδηγεί στην αίσθηση

της υπεροχής αλλα και στην στην λύση του προβλήματος με τους ολιγαρχικούς.

Από τα πλοία των δημοκρατικών :

1. Πήγαν με το μεριά των εχθρών τους, δηλαδή αυτομόλησαν

2. Οι μαχητές που βρίσκονταν σε αυτά συγκρούονταν μεταξύ τους

Τέλος, οι Κερκυραίοι Δημοκρατικοί εφόσον αισθάνονταν ΟΙ κυρίαρχοι του νησιού , άρχισαν να 
σκοτώνουν τους αντιπάλους τους αφού είχαν και τους στρατιώτες του Νικόστρατου.

Στη συνέχεια ξεκίνησαν να ετοιμάζονται :

1. Αρχικά έφεραν στην πόλη τους Μεσσήνιους στρατιώτες , τους οποίους είχε φέρει ο 

Νικόστρατος

2. Έστειλαν τα καράβια που επανδρώσαν στο τέλος , στο Υλλα'ι'κό λιμάνι , ώστε να μην

ενωθούν τα πληρώματα με τους άλλους ολιγαρχικούς της πόλης.

Εκείνη την στιγμή ξεκινάει και η σφαγή των ολιγαρχικών με διάφορους τρόπους. Οι ικέτες
αλληλοσκοτώθηκαν ώστε να μην πέσουν στα χέρια των δημοκρατικών

Εν τέλει οι δημοκρατικοί πήγαν στο Ηραίο και έπεισαν τους πενήντα ικέτες να 
δικάστούν.Όμως τους σκότωσαν. Αιτία αυτής της σφαγή, οι δημοκρατικοί αποκαλούν την

προσπάθεια κατάλυσης της δημοκρατίας.



ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ο εμφύλιος αυτός πολεμος φτάνει σε ακροτητες οι οποιες

αποτελεσαν παραδειγματα για τις επομενες.Αργότερα μπορεί

κανείς να πει ότι ολόκληρος ο ελληνισμός συνταράχτηκε, 

γιατί παντού σημειώθηκαν εμφύλιοι σπαραγμοί. Οσο

διαρκούσε η ειρήνη δεν είχαν ούτε πρόφαση, αλλά ούτε τη

διάθεση να καλέσουν τους Αθηναίους οι δημοκατικοι και 

τους Λακεδαιμονίους οι ολιγαρχικοί για βοήθεια,με τον

πόλεμο όμως οι δύο παραταξεις βρήκαν την ευκαιρία για να 

προκαλέσουν εξωτερικη επέμβαση κυρίως για να γίνει

απότομη αλλαγή του πολιτεύματος αλλα και για να 

ενισχυθούν οι ίδιοι.Ως αποτέλεσμα αυτός ο πόλεμος

λοιπόν έφερε τεράστιες και αμέτρητες συμφορές στις

πολιτείες που στιγμάτισαν την ελληνική ιστορία.



 Ο πόλεμος αυτός έχει ως μια βασική του συνέπεια την αλλαγή συμπεριφοράς των

ανθρώπων καθώς όταν έρθει ο πόλεμος που φέρνει στους ανθρώπους την καθημερινή

στέρηση, γίνεται δάσκαλος της βίας κ’ ερεθίζει τα πνεύματα του πλήθους σύμφωνα με τις

καταστάσεις.Αφότου λοιπόν ο πόλεμος μεταδώθηκε από πολιτεία σε πολιτεία,και όσες

έμειναν τελευταίες προσπάθησαν με ύπουλες πράξεις και εκδικήσεις να υπερβάλουν καθώς

ήξεραν τι είχε γίνει,και για να δικαιολογηθούν αυτές τους οι πράξεις άλλαζαν μέχρι και την

σημασία των λέξεων.Η προσωπική διστακτικότητα θεωρήθηκε δειλία ενώ η παράλογη τόλμη
θεωρήθηκε ανδρεία και αφοσίωση και με λίγα λόγια όποιος πρόφταινε να κάνει κακό πρίν

από άλλον ήταν άξιος επαίνου.Εκείνος που παρακινούσε το κακό και πετύχαινε ή ακόμα

καλύτερα φανέρωνε τα σχέδια του αντιπάλου τον θεωρούσαν ακόμα πιο σπουδαίο.Οι
άνθρωποι από την άλλη που ήταν προνοητικοί και είχαν την τάση να εξετάζουν προσεκτικά

όλες τις όψεις ενός ζητήματος θεωρήθηκαν πως έιχαν πρόφαση για υπεκφυγή,ενώ στη

πραγματικότητα σκέφτονταν καθαρά και έξυπνα.



 Η συγγένεια θεωρήθηκε χαλαρότερος δεσμός από την
κομματική αλληλεγγύη, καθώς οι ομο'ι'δεάτες επειχηρούσαν 
oτιδήποτε χωρίς να διστάζουν για να ικανοποιήσουν την
πλεονεξία τους.Επίσης, η μεταξύ τους αλληλεγγύη βασίζεται 
πλέον περισσότερο στη συνενοχή τους παρά στο να τηρούν
τους όρκους τους στους θεούς.Ζουν μέσα στον φόβο των
αντιπάλων τους και δέχονταν τις προτάσεις τους μόνο και 
μόνο επειδή φοβόντουσαν πως θα ήταν δυνατότεροι από 
αυτούς.Έπρατταν πράξεις ύπουλες γεμάτες φθόνο και 
προτιμούσαν να εκδικηθούν για κάποιο κακό αντί να 
προσπαθήσουν να μην το πάθουν.Προτιμούσαν να βλάψουν
τους αντιπάλους τους εξαπατώντας τους παρά χτυπώντας 
τους ανοικτά.Θεωρούσαν ότι ο τρόπος ήταν πιο ασφαλής
αλλά και βραβείο σε αγώνα δόλου και προτιμούσαν να 
κάνουν το κακό και να θεωρούνται έξυπνοι, παρά να είναι 
καλοί και να τους λένε προδότες του κράτούς.Αιτία όλων
αυτών ήταν η φιλαρχία που έχει ρίζα την πλεονεξία και την
φιλοδοξία που έσπρωχναν τις φατρίες να αγωνίζονται με
λύσσα.Έτσι ,οι αρχηγοί των κομμάτων προσποιούνταν να 
υπηρετούν την πολιτεία ενώ στην πραγματικότητα 
ικανοποιούσαν προσωπικά τους συμφέροντα και να 
νικήσουν τους αντιπάλους τους.



Έτσι ο πόλεμος αυτός επηρέασε τον ελληνικό λαό.Οι άνθρωποι ήταν δύσπιστοι και η κακία 
γέμισε την καρδία τους.Εκείνοι που είχαν ευγενική ψυχή καταντούν να τους κοροιδεύουν.Η
εξουσία είχε την μορφή ολιγαρχίας όπου ο κάθε αρχηγός προσπαθούσε να κρατηθεί στην
εξουσία κάνοντας πράγματα μοχθηρά γεμάτα κακία.Φοβόνταν την δική τους ανεπάρκεια και 
την ικανότητα των αντιπάλων τους κ’ έτσι, για να μην νικηθούν στη συζήτηση προχώρησαν 
σε βίαιες πράξεις

Μερικοί περιφρονούν τα σχέδια των
αντιπάλων τους και πέφτουν θύματα τους, καθώς νόμιζαν ότι μπορούσαν σύγκαιρα να 
καταλάβουν τα σχέδιά τους.Έτσι οι αντίπαλοί τους είχαν την ευκαιρία να του αφανίσουν και 
να χρησιμοποιήσουν την βία πράγμα που με ευκολία έκαναν.Με αυτές τις πράξεις στην
Κέρκυρα επικρατούσαν φοβερές καταστάσεις όπου οδηγησαν τους άνθρωπους να ζούν
κάτω από καθεστώς τυραννικό.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι επόμενοι εμφύλιοι
πόλεμοι να είχαν δυστυχώς ως παράδειγμα τον τραγικό και βίαιο πόλεμο αυτό.
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